
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professor: Franceli, Mirian, Marina, Geanne, Roseli, 
Renilda 

Data: 26/04/2021 Turma: B1A 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 
 

TEMA: HIGIENE PESSOAL E SAÚDE 

SEGUNDA-FEIRA 

ATIVIDADE: VÍDEO "TURMINHA DA 

LIBERDADE - HIGIENE" 

Recurso: celular ou computador 

Essa semana, iremos falar sobre higiene. 

Para começar, convide a criança para assistirem 

juntos, o vídeo descrito no link abaixo. No 

decorrer do vídeo, cantem juntos a música apresentada e peça para a criança falar o que as 

personagens estão fazendo, se estão tomando banho, lavando as mãos ou escovando os dentes. 

Sabemos que alguns bebês ainda balbuciam, mas esta estimulação é muito importante para o 

desenvolvimento cognitivo, pois estimula audição e enriquece o vocabulário da criança. 

 Após o vídeo, converse com a criança sobre a importância da higiene pessoal, falas após o 

banho como: “- Que bebê cheiroso! ” permitem que as crianças percebam boas sensações em 

momentos de higiene corriqueiros do dia a dia. 

Essa atividade permite que a criança comece a ter uma noção de cuidados com o próprio 

corpo. Link: https://youtu.be/oV5FtmEX_tk  

Compartilhe conosco esse momento através de foto ou vídeo. 
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Tema Higiene pessoal e saúde 

Atividade: Vamos conhecer hábitos de higiene?   

Olá turminha, terminaremos o mês de Abril com 

atividades relacionadas ao tema higiene pessoal e saúde.  

Conceituar a relevância dos cuidados com: nariz, orelhas, 

unhas e cabelos para a manutenção da saúde e promoção 

do bem estar. 

Hoje apresentaremos a importância da escovação dos 

dentes sempre após as refeições. Vamos assistir ao vídeo  

“ Vamos conhecer os hábitos de higiene” 

https://www.youtube.com/watch?v=mEli1SaIbGk&ab_chan

nel=Educativakids    em seguida conversem com a criança 

sobre a importância da higiene pessoal diária para nossa saúde e para nos proteger de doenças.  

Em seguida, apresente vários itens de higiene: sabonete, xampu, papel higiênico, toalha, 

escova de dente, escova de cabelo, quanto mais objetos, mais estimulo ao vocabulário das 

crianças. Depois coloque tudo em uma caixa de sapato ou numa fronha de travesseiro, peça para 

a criança tira um por um e pergunte para que serve. 

 

Contribuição didática: O núcleo familiar deve servir de exemplo para que 

as crianças reconheçam a necessidade de cuidar da higiene, além de incentivar ações diárias, tais 

como lavar as mãos antes das refeições, escovar os dentes ou tomar banho diariamente. 

Se possível, nós professoras pedimos para que façam vídeo ou fotos e compartilhe conosco esse 

momento no grupo do WhatsApp da sala. Vamos lá? 
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